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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

R.U.M. NK Holubice

Sestava družstva

Domácí:
Kašpar Lukáš (C), Petr Martin, Líbal Marek, Kučera Petr, Židek Martin,
Voříšek Radim, Voříšek Dušan, Kalousek Daniel, Adamec Jiří
Hosté:
Žitňák Marek, Bubniak Petr, Krejsek Pavel, Pacejka Kristián,
Šikl Michal, Havránek Lukáš, Konupka Miloslav, Fronk Jaroslav

Počet diváků

Cca 25

Číselný popis vývoje utkání

2:0, 2:1, 4:1, 4:3, 5:3, 5:4, 6:4

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

5. kolo – 2. 5. 2015 – Bělá

(chybějící
opory,
zlomové
momenty, překvapivý výsledek Tento víkend jsme přivítali další moravský oddíl – Holubice.
zápasu)

1D-1D Petr M., Židek M. x Žitňák M., Konupka M.
Do první dvojice nastoupili oba Martinové a chtěli jsme utrhnout první
bod. To se ale v prvním setu moc nedařilo, kluci udělali pár drobnějších
chyb v mezihře, naopak hostující Marek řádil na útoku a set jsme
prohráli posledním možným bodem. Začátek druhého setu nebyl z naší
strany nejlepší, ale kluci se srovnali a dotáhli soupeře. Přestali chybovat,
četli soupeřův útok a hráli svoji hru. Tu drželi až do konce třetího setu a
i díky chybám soupeře set vyhráli. 1:0.
2D-2D Kašpar L., Voříšek R. x Bubniak P., Pacejka K.
Do druhé dvojice nastoupili Lukáš s Radimem. V prvním setu jsme si
vytvořili náskok několika míčů, ale soupeř nás pomalu dotáhnul, ale
koncovka setu přesto patřila nám (10:9). Ve druhém setu byla hra velmi
vyrovnaná – bod za bod. Koncovka ale naopak patřila soupeři (9:10).
Třetí set byl obdoba druhého, ale Lukášovi se podařilo chytit párkrát
útok a úspěšně zakončit a 10:8 pro nás. 2:0.
1T-1T Kašpar L., Voříšek R., Voříšek D. (Líbal M.) x Krejsek P.,
Pacejka K., Šikl M.
Trojice, která se nám opět nevydařila. V prvním setu jsme ztráceli už
6:1, ale podařilo se nám dotáhnout bezchybnou a trpělivou hrou a polem
na 9:9. Přišla ale náhra pod blok a konec. Ve druhém jsme se dostali do
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„formy“ začátku prvního setu – když už jsme si dali příjem, nehráli jsme
si, když už jsme si nahráli, zkazili jsme. 2:1.
2T-2T Petr M., Kučera P., Adamec J. x Žitňák M., Bubniak P., Konupka
M.
Zde opět výborný Martin na útoku a Petr s Jirkou skvěle chytající pole.
Začátek prvního setu nám trochu ujel, ale kluci se srovnali a dotáhli to.
V druhém setu sice soupeř držel krok, ale kluci si to nenechali utéct a
zaslouženě vyhráli ve dvou setech. 3:1.
3D-3D Voříšek D., Líbal M. x Krejsek P., Šikl M. (Havránek L.)
Z důvodu zranění a nemoci nastoupil do liché dvojice Marek.
S Dušanem si výborně rozuměli, na útoku hrál velmi chytře a podpořili
to oba pár chycenými útoky. A první set byl náš. Ve druhém jsme ale
vyrobili pár chyb a těsně prohráli. Ve třetím ale senzačním polem a
útočnou hrou nedali soupeři šanci. Ten neudělal ani bod a my zvýšili na
4:1.
1S-1S Kašpar L. x Bubniak P.
V singlu mohl Lukáš pouze překvapit, což se bohužel nestalo. Lukášovi
nevycházel servis, a i když si to poměrně dobře přijímal, končil mu útok
na pásce, případně těsně za lajnou. A tak se nedá držet ani krok a ve
dvou setech byl konec. 4:2
1T-2T Kašpar L., Voříšek R., Voříšek D. (Židek M.) x Žitňák M.,
Bubniak P., Konupka M.
V této trojici to bylo jako na houpačce. První set kupil chyby soupeř, ve
druhém my. A třetí ani nemluvit, několik zkažených útoků nás poslalo
k zemi a soupeř jasně zvítězil. 4:3
2T-1T Petr M., Kučera P., Adamec J. x Krejsek P., Pacejka K., Šikl M.
Vyrovnaná trojice, kde ale soupeř tahal za kratší konec. Ve druhém setu
ale přišla slabá chvilka Petra na náhře, kdy to nedokázal kloudně
Martinovi připravit. Ani náhra od Jirky nebyla ideální, Martin riskoval a
kazil a set s převahou získal soupeř. Ve třetím se ale kluci srovnali a
soupeř dvěma zkaženými smečemi pomohl a my set získali pro sebe.
5:3.
1D-2D Petr M., Židek M. x Bubniak P., Pacejka K.
Čekali jsme, že tato dvojka zápas ukončí, jenže kluci si špatně
připravovali, a to vedlo ke slabším útokům, které soupeř pochytal a
potrestal. My naopak nechytili snad jediný útok. Takto to bylo v obou
setech, a to se vyhrát nedá. A soupeř opět stáhl náskok. 5:4.
2D-1D Kašpar L., Voříšek R. x Žitňák M., Konupka M. (Fronk J.)
Chtěli jsme dnes získat dva body a do zápasu jsme šli naplno. V prvním
setu se podařilo chytit několik balónů, bodovali jsme a hlavně jsme
udělali o dost míň chyb než soupeř. Ve druhém jsme ale chybovali víc
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my a soupeř téměř ze všeho bodoval a set urvali pro sebe. Ve třetím to
šlo bod za bod. Za stavu 9:8 pro nás soupeř nahrál na naši půlku a my
hned trestali a zápas ukončili. 6:4.
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost,
výkony
nejlepší
hráči,
rozhodčích)

Utkání bylo velmi vyrovnané, oba týmy předvedli v přátelském zápase
bojovný výkon. Jsem velmi spokojen, že se nám daří vyhrávat dvojice.
Naopak se nám přestává dařit ve trojicích a singlu. Tam musíme udělat
do příštích zápasů změny a nenechat si stejně jako minulý týden ujít
prostředek utkání.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

3. 5. 2015

Lukáš Kašpar

trenér-kapitán

Termín pro zaslání zprávy:
do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org
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